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احتمــاال دربــاره گیمیفیکیشــن شــنید ه اید و شــاید بــا خــود فکــر کرده ایــد کــه حتمــا 
ــه  ــد ک ــا می دانی ــا آی ــد، ام ــه ای دارد، درســت حــدس زدی ــه بازی هــای یاران ربطــی ب
ــن  ــا ای ــا ب ــد ت ــته را بخوانی ــن نوش ــت؟ ای ــا چیس ــب وکارها دقیق ــا کس ــش ب ارتباط

مفهــوم بیشــتر آشــنا شــوید.

ــه  ــدی ب ــن و پایبن ــر تعیی ــاوه ب ــب وکار ع ــای کس ــدار در دنی ــتمر و پای ــت مس فعالی
اســتانداردهای متعالــی و کیفیــت بــاال، نیازمنــد ایجــاد رابطه هایــی در ســطح عاطفــی 
و روانــی اســت. البتــه اینکــه میــزان آگاهــی و توجــه نســبت بــه برنــد خــود را افزایش 
بدهیــد و بــه دنبــال جــذب مشــتریان بیشــتری باشــید چیزی نیســت کــه بتــوان از آن 
چشــم پوشــید؛ امــا چالــش تأثیرگــذار بعــدی کــه در پیــش رو خواهیــد داشــت حفــظ 
آن مشــتریان و ایجــاد و تثبیــت حــس وفــاداری در آن هــا اســت. ایــن همان جایــی 

اســت کــه چیــزی موســوم بــه »گیمیفیکیشــن« بــه کارتــان خواهــد آمــد.

گیمیفیکیشن چیست؟
گیمیفیکیشــن کــه در زبــان فارســی بــه عبارت هایــی ماننــد »بازی وارســازی«، 
ــتفاده از  ــد اس ــده، فرآین ــه ش ــی« ترجم ــازی« و »بازی آفرین ــازی کاری«، »بازی س »ب
ــول  ــًا به طورمعم ــه اساس ــت ک ــی اس ــازی در محیط های ــای ب ــا و مکانیزم ه محرک ه
بــا بــازی ســنخیتی ندارنــد. هــدف از گیمیفیکیشــن برانگیختــن تعامــل بیشــتر، مفــّرح 

ــار موردنظــر اســت. ــر رفتارهــا و ایجــاد رفت کــردن فضــا و تأثیرگــذاری ب
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گیمیفیکیشن چه »نیست؟«
ــد  ــی بیفتی ــاد بازی های ــه ی ــم ب ــت می کنی ــن صحب ــه از گیمیفیکیش ــاید هنگامی ک ش
ــا اهــداف تجــاری تولیــد می شــوند؛ امــا نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن  کــه صرفــًا ب
توجــه داشــته باشــید، ایــن اســت کــه مــا در گیمیفیکیشــن چیــز کامــاً جدیــدی را 
ــر آن دســته از مؤلفه هــا و تکنیک هــای  ــه ب ــا تکی ــه ب ــم، بلک ــر شــروع نمی کنی از صف
ــب  ــاختن مخاط ــر س ــت و درگی ــث جذابی ــه باع ــا ک ــود در بازی ه ــی موج انگیزش
می شــود، تــاش می کنیــم تــا تأثیــر تجربه هــای کنونــی را تقویــت کــرده و درنهایــت 

بــه هــدف موردنظــر دســت پیــدا کنیــم.

بیشــتر بدانیــد: دیجیتــال مارکتینــگ چیســت؟ نکاتــی کــه بــرای موفقیــت در تجــارت 
خــود بایــد بدانیــد

از کدام مکانیزم های بازی در گیمیفیکیشن استفاده می شود؟
گیمیفیکیشــن بــر مبنــای آن دســته از مکانیزم هــا یــا محرک هــای اصلــی بــازی شــکل 
ــه  ــک وی ب ــب و تحری ــه مخاط ــزه دادن ب ــرای انگی ــا ب ــت آن ه ــه قابلی ــرد ک می گی
تعامــل اثبــات شــده اســت. بــا بهره بــرداری از یــک ترکیــب مناســب از ایــن مکانیــزم 

هــا می توانیــد بــه کمــک گیمیفیکیشــن بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنیــد:

ــا 	  ــاز ی ــد گیمیفیکیشــن امتی ــاداش: اگــر مخاطــب شــما در طــول فرآین ــاز و پ امتی
پاداشــی دریافــت نکنــد، اساســًا احســاس حضــور در یــک تجربــه جــذاب و تعامــل 
ــک  ــر کم ــه کارب ــی ب ــتم امتیازده ــک سیس ــود ی ــت. وج ــد داش ــز را نخواه برانگی
ــه  ــی ک ــت حضــور دارد و فعالیت های ــک رقاب ــه در ی ــد ک ــا احســاس کن ــد ت می کن
انجــام می دهــد عبــث و بیهــوده نیســت. در همیــن راســتا بهتــر اســت کــه بــرای 
ــد  ــاز دارن ــتری نی ــاش بیش ــه ت ــا ب ــتند ی ــمندتر هس ــه ارزش ــی ک ــام رفتارهای انج
ــه انجــام آن هــا ترغیــب  امتیــاز بیشــتری در نظــر بگیریــد تــا مخاطــب نســبت ب
شــود. معمــوالً گونه هــای متنوعــی از امتیــاز بــه مخاطــب تعلــق می گیــرد؛ 
به عنوان مثــال، امتیــاز ســابقه یــا تجربــه و امتیازاتــی کــه قابل تبدیــل بــه مــواردی 
ماننــد کــد تخفیــف هســتند. به عــاوه، وجــود سیســتمی بــرای دریافــت نشــان یــا 
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مــدال به عناوین مختلــف )مثــاً مــدال خریــدار وفــادار بــرای مشــتریانی کــه بیــش 
ــد انگیزه بخــش ادامــه انجــام عمــل موردنظــر  ــز می توان ــد داشــته اند( نی از 10 خری

باشــد.
ــت 	  ــه و وضعی ــدی نشــان دادن رتب ــت: هــدف از جــداول رده بن ــس رقاب ــاد ح ایج

کاربــران در مقایســه بــا یکدیگــر )رقبــا( اســت. آن هایــی کــه در صــدر جــدول قــرار 
ــرای حفــظ موقعیتشــان بیشــتر تــاش  ــد و ب ــد از شــهرت خــود لــذت می برن دارن
می کننــد؛ بقیــه هــم در جریــان جایــگاه خــود نســبت بــه دیگــران قــرار می گیرنــد 
و بــرای کســب جایــگاه بهتــر انگیــزه پیــدا می کننــد. غالبــًا وجــود جــدول رده بنــدی، 
مشــوق خارق العــاده ای بــرای فعالیــت و مشــارکت هرچــه بیشــتر در بــازی اســت 
ــزه  ــه شــرکت کنندگان انگی ــر جــدول، ب ــه رتبه هــای بهت و هدفــی چــون رســیدن ب

ــد. ــازی را رهــا نکنن ــا ب می دهــد ت
 

 

مرحله بنــدی یــا ســطح بندی بــازی: وجــود سیســتمی بــرای مرحله بنــدی بــازی یــا 	 
تخصیــص ســطح بــه کاربــر کــه مثــاً بــا دریافــت امتیــاز افزایــش پیــدا می کنــد، 
دو نقــش مهــم را ایفــا خواهــد کرد: اوالً شــاخص ملموســی بــرای پیشــرفت در بازی 
اســت و در ثانــی موقعیــت کاربــر را نســبت بــه اطرافیــان خــود نشــان می دهــد. 
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ــل  ــر تمای ــه ب ــرای تکی ــت ب ــی اس ــاش مضاعف ــدی ت ــتم مرحله بن ــع، سیس درواق
ــر  ــه کارب ــاً رتب ــر عم ــازی وار، ســطح کارب ــه پیشــرفت. در سیســتم های ب انســان ب
ــازات  ــات و امتی ــر امکان ــطوح باالت ــران در س ــت. کارب ــودش اس ــا خ ــه ب در مقایس
بیشــتری دریافــت می کننــد و همیــن بــه آن هــا انگیــزه می دهــد تــا بــرای رســیدن 

ــد. ــاش کنن ــر ت ــب باالت به مرات
ــی، 	  ــی و کل ــای جزئ ــش و هدف ه ــدون چال ــازی ب ــداف: ب ــا و اه ــاد چالش ه ایج

ــت در  ــاً بی معناســت. موفقی ــی آورد و عم ــود نم ــه وج ــان ب ــزه ای را در بازیکن انگی
ــد  ــر طبــق رون ــر ب پشــت ســر گذاشــتن هــر چالــش، مســتلزم آن اســت کــه کارب
موردنظــر شــما مجموعــه مشــخصی از فعالیت هــا را انجــام بدهــد. چالــش 
می توانــد فقــط از یــک مرحلــه )مثــاً ایجــاد حســاب کاربــری در وب ســایت شــما( 
یــا چندیــن مرحلــه )مثــاً تکمیــل قســمت های مختلــف پروفایــل کاربــری( تشــکیل 

شــده باشــد.
ــظ و 	  ــه حف ــه ب ــازی ک ــای ب ــن مکانیزم ه ــی از مهم تری ــریع: یک ــورد س ــه بازخ ارائ

تقویــت تعامــل کاربــر کمــک می کنــد دریافــت ســریع فیدبــک یــا بازخــورد اســت. 
ــر،  ــری باالت ــطوح کارب ــه س ــر ب ــیدن کارب ــد رس ــواردی مانن ــد م ــتا بای ــن راس در ای
دریافــت پــاداش یــا نیــاز بــه انجــام اقدامــات تکمیلــی را فــورًا از طریــق نمایــش 
پیــام در محیــط بــازی و همچنیــن بــا اســتفاده از روش هــای دیگــری ماننــد ایمیــل 

بــه اطــاع مخاطــب برســانید.
ــری  ــای دیگ ــا محرک ه ــا چه بس ــتند، ام ــازی هس ــای ب ــن مکانیزم ه ــا مهم تری این ه
هــم بــرای پــروژه گیمیفیکیشــن شــما مناســب بــه نظــر برســند. درهرصــورت، ســؤال 
ــد از  ــری در جهــت اســتفاده از ایــن مــوارد بای ــرای تصمیم گی کلیــدی و مهمــی کــه ب
خــود بپرســید ایــن اســت کــه »بــا توجــه بــه اهــداف و کاربران مــن، آیــا ایــن مکانیزم 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــه پاس ــد؟« چنانچ ــم می زن ــب رق ــرای مخاط ــری را ب ــه بهت تجرب
ــن  ــروژه گیمیفیکیش ــرای پ ــزم ب ــن آن مکانی ــال قریب به یقی ــد، به احتم ــی باش منف

شــما مناســب نخواهــد بــود.

ــق آن  ــد از طری ــرای کســب درآم ــی و هــر آنچــه ب ــی ایمیل ــد: بازاریاب بیشــتر بخوانی
ــد ــد بدانی بای

4

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-email-marketing
https://modireweb.com/what-is-email-marketing
https://rocoland.com/


گیمیفیکیشنچیستوچهتاثیریبرکسبوکارشمامیگذارد؟

www.modireweb.com

چرا باید از گیمیفیکیشن در کسب وکار خود استفاده کنیم؟
امــا گیمیفیکیشــن می توانــد چــه مزایایــی بــرای کســب وکار شــما داشــته باشــد و چــرا 
بایــد بــه دنبــال اســتفاده از چنیــن رویکــردی در سیاســت های کاری خــود باشــید؟ در 
ــع اســتفاده از گیمیفیکیشــن در کســب وکار اشــاره  ــن مناف ــه مهم تری ــن قســمت ب ای

می کنیــم:

1. جذب و حفظ مشتریان بیشتر
یکــی از ارزشــمندترین ابعــاد گیمیفیکیشــن، جذابیــت و ســرگرم کننده بــودن آن اســت. 
از طریــق بــازی وار کــردن یــک تجربــه می توانیــد مشــتریان بیشــتری جــذب کنیــد و 
مشــتریان کنونــی خــود را حفــظ کنیــد، چراکــه مشــتری امــروزی مشــتاق ســرگرمی 
ــن مقصــود  ــه ای ــل ب ــرای نی ــن و ســودمندترین راه ب اســت و گیمیفیکیشــن مؤثرتری

اســت.

2. کسب اطالعات بیشتر از مشتریان
ســاختار و نحــوه عملکــرد اغلــب پلتفرم هــای گیمیفیکیشــن امــکان جمــع آوری 
اطاعــات دربــاره مشــتریانی کــه از سیســتم شــما اســتفاده می کننــد را فراهم مــی آورد، 
ــر  ــا وب ســایتتان را زی ــات و رفتارهــای آن هــا در اپ ی ــک اقدام ــد تک ت ــذا می توانی ل

نظــر بگیریــد و تحلیــل کنیــد.

از ایــن طریــق اطاعــات فراوانــی بــه دســت می آوریــد کــه بعــدًا می توانیــد از آن هــا 
ــته  ــر داش ــه خاط ــه ب ــد. البت ــتفاده کنی ــود اس ــتریان خ ــتر مش ــناخت بیش ــرای ش ب
ــه  ــما را ب ــح، ش ــل صحی ــدون تجزیه وتحلی ــات ب ــردن اطاع ــته ک ــه انباش ــید ک باش
ــن دارای  ــای گیمیفیکیش ــیاری از پلتفرم ه ــبختانه بس ــاند. خوش ــد رس ــی نخواه جای
ــد. ــت کنی ــا غفل ــد از اســتفاده از آن ه ــه نبای ــی هســتند ک ــز داخل سیســتم های آنالی
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3. تقویت وفاداری مشتریان
ــک  ــتریان کم ــرای مش ــش ب ــای رضایت بخ ــکل گیری تجربه ه ــه ش ــن ب گیمیفیکیش
ــدی آن هــا و افزایــش مشــتریان راضــی  ــن باعــث افزایــش رضایتمن ــد و همی می کن
خواهــد شــد. دریافــت مشــوق های درونــی در کنــار مشــوق های بیرونــی، ماننــد ارائــه 
ــرای حفــظ احســاس  ــه مشــتری ب ــازات خــاص باعــث می شــود ک پاداش هــا و امتی
ــد. در ایــن  ــًا بــه شــما مراجعــه کن مثبــت خــود و کســب دســتاوردهای بیشــتر مرتب
ــد را  ــما می گذران ــا ش ــه ب ــه وقتی ک ــد، بلک ــل داری ــتری تعام ــا مش ــا ب ــت، نه تنه حال
ــاداری  ــه وف ــت ک ــًا همین هاس ــانید؛ طبیعت ــود می رس ــه وی س ــد و ب ــدر نمی دهی ه

بــه وجــود مــی آورد.

4. امکان ارزیابی بی طرفانه اقدامات، سیاست ها و کارکنان
ــکل  ــه ش ــتمر و ب ــور مس ــات به ط ــع آوری اطاع ــتلزم جم ــن مس ــرای گیمیفیکیش اج
ــای  ــار فعالیت ه ــد؛ از آم ــزی باش ــر چی ــد ه ــات می توان ــن اطاع ــت. ای ــودکار اس خ
ــا  ــه ب ــرای مکالم ــار ب ــان انتظ ــروش و زم ــان ف ــازده کارشناس ــا ب ــه ت ــتریان گرفت مش
کارشناســان بخــش پشــتیبانی. شــاید در ابتــدا چنیــن اطاعاتــی زیــاد مهــم بــه نظــر 
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نرســد، امــا بــا توجــه بــه تصویــر منطقــی و واقع بینانه ای کــه از عملکــرد کســب وکارتان 
ــه شــما می دهــد، بســیار ارزشــمند اســت. ب

ــات،  ــی اقدام ــر ارزیاب ــی، دیگ ــی و دقیق ــات عین ــن اطاع ــتن چنی ــت داش ــا در دس ب
سیاســت ها و کارکنــان بــر اســاس حــال و هــوای مدیــران یــا نظــرات شــخصی آن هــا 
ــات  ــای اطاع ــر مبن ــه و ب ــکل بی طرفان ــه ش ــز ب ــه چی ــه هم ــرد، بلک ــام نمی گی انج

متقــن انجــام خواهــد شــد.

5. دریافت بازخورد و امکان تعامل بیشتر با مشتریان
ــه ســایت شــما مراجعــه  ــا بیشــتر ب ــزه می دهــد ت ــه مشــتریان انگی گیمیفیکیشــن ب
ــد  ــی خواهی ــا دسترس ــه آن ه ــتر ب ــول بیش ــت معم ــه حال ــبت ب ــن نس ــد؛ بنابرای کنن
داشــت. به عنوان مثــال، ثابــت شــده کــه نظرســنجی هایی کــه در سیســتم های 
ــری  ــارکت باالت ــزان مش ــب می ــوند، به مرات ــام می ش ــن انج ــر گیمیفیکیش ــی ب مبتن

دارنــد و پاســخ های بهتــری را دریافــت می کننــد.
به بیان دیگــر، از طریــق گیمیفیکیشــن می توانیــد بازخــورد بیشــتر و بهتــری از 
مشــتریان خــود دریافــت کنیــد و از ایــن بازخورد بــرای بهبــود هرچه بیشــتر محصوالت 
ــرای  ــاده ای ب ــت فوق الع ــن فرص ــاوه، ای ــد. به ع ــرداری کنی ــود بهره ب ــات خ و خدم
شناســایی مشــتریان ناراضــی و پیداکــردن راهــکار بــرای حــل مشــکات آن هاســت تــا 
باالخــره بتوانیــد آن هــا را هــم جــذب کــرده و از پنــاه بردنشــان بــه برندهــای دیگــر 

جلوگیــری کنیــد.
ــد از  ــتریان، می توانی ــرات مش ــا و نظ ــرداری از بازخورده ــا بهره ب ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
ــه خاطــر  ــد. ب ــده کاری هــم اســتفاده کنی ــرای حــل مشــکات پیچی گیمیفیکیشــن ب
ــک  ــه کم ــت و ب ــی اس ــد کار گروه ــرفت، نیازمن ــوآوری و پیش ــه ن ــید ک ــته باش داش
گیمیفیکیشــن می توانیــد بــا اســتفاده از بازخــورد و نظــرات مشــتریان خــود قدم هــای 

ــد. ــری برداری ــر و بلندت محکم ت
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6. بهبود و تقویت فرآیندهای آموزشی و پیاده سازی راهکارهای جدید

هنگامی کــه بــه دنبــال اســتفاده از یــک راهــکار جدیــد در کســب وکار خــود هســتید 
یــا محصــول جدیــدی را عرضــه کرده ایــد کــه پشــتیبانی از آن نیــاز بــه آموزش هــای 
ــان وجــود داشــته باشــد،  جدیــدی دارد، مخصوصــًا اگــر پیچیدگی هایــی در ایــن می
ــب انســان ها  ــه معمــوالً اغل ــدی به پیــش خواهــد رفــت؛ چراک ــد آمــوزش به کن فرآین
ــا  ــع، ب ــد. درواق ــت می کنن ــر مقاوم ــر تغیی ــودآگاه در براب ــورت ناخ ــا به ص ــه ی آگاهان
ــه  ــل درک ب ــان شــرکت غیرقاب ــه از نظــر کارکن ــده، ک ــد پیچی ــه آموزش هــای جدی ارائ

ــد. ــان خریده ای ــه ج ــی را ب ــوس بزرگ ــد، کاب ــر می رس نظ
آســان ترین روش بــرای تســریع رونــد پذیــرش و کنــار آمــدن کارکنــان بــا تغییــر، ایــن 
اســت کــه از طریــق فرآیندهــای آموزشــی جالــب و ســرگرمی هایی کــه باعــث تقویــت 
ــد.  ــوه کن ــر جل ــر و کم اهمیت ت ــد کــه آن کابــوس کوچک ت تعامــل می شــوند کاری کنی

درنهایــت، درک هــر چیــزی باعــث می شــود کــه بهتــر بتوانیــم بــا آن کار بیاییــم.
معمــوالً آمــوزش خشــک و بــی روح و لــذا کســالت آور اســت؛ ایــن همان جایــی اســت 
ــد  ــر، فرآین ــر ســاختن کارب ــا درگی ــه کار می آیــد. گیمیفیکیشــن ب کــه گیمیفیکیشــن ب
آمــوزش را ســرگرم کننده می کنــد. هنگامی کــه ذهــن انســان درگیــر می شــود، 
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مفاهیــم بــا ســرعت بیشــتری جــذب می شــوند. از ایــن رویکــرد می توانیــد هــم بــرای 
آمــوزش کارکنــان شــرکت و هــم آمــوزش بــه مشــتریان اســتفاده کنیــد. دانش افزایــی 

کارکنــان و درک بهتــر مشــتریان بــه افزایــش فــروش شــرکت کمــک خواهــد کــرد.

7. بهبود فضای حاکم بر محیط کار
ــر  ــود و ه ــر می ش ــتریان منج ــدی مش ــه رضایتمن ــت ب ــان درنهای ــدی کارکن رضایتمن
چــه فضــای داخلــی کســب وکارتان بهتــر باشــد، شــرکت شــما موفق تــر خواهــد بــود. 
ــط حاکــم  ــه، تعامــل و رواب ــد باعــث تقویــت عاق اســتفاده از گیمیفیکیشــن می توان
بــر کســب وکار شــود و فضــای بهتــری را بــه وجــود بیــاورد کــه ارمغــان آن رضایتمنــدی 

بیشــتر مشــتریان خواهــد بــود.
ــرای  ــر ب ــای مؤث ــی از روش ه ــن، یک ــک گیمیفیکیش ــه کم ــت ب ــذر رقاب ــیدن ب پاش
انگیزه بخشــیدن بــه کارکنــان و نزدیک تــر کــردن آن هــا بــه یکدیگــر اســت. 
ــرای  ــاز ب ــاداش و امتی ــه پ ــاه و ارائ ــا م ــه ی ــد هفت ــاب کارمن ــال، انتخ به عنوان مث
ــث  ــند، باع ــه می رس ــه نتیج ــده و ب ــام  ش ــی انج ــورت گروه ــه به ص ــی ک فعالیت های
تقویــت روحیــه همــکاری و عاقــه کارکنــان، بــه فعالیتــی کــه انجــام می دهنــد خواهــد 

شــد.
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نمونه هایی از گیمیفیکیشن
در ایــن بخــش بــه ســراغ دو شــرکت مطــرح می رویــم و نمونه هایــی از نحــوه 

ــم داد. ــرح خواهی ــا را ش ــط آن ه ــن توس ــتفاده از گیمیفیکیش اس

- گیمیفیکیشن استارباکس
شــرکت اســتارباکس بــا هــدف بهبــود تجربــه کاربــری مشــتریان و افزایــش فــروش، 
پــروژه گیمیفیکیشــن خــود را بــا عنــوان My Reward آغــاز کــرد. رونــد کار بــه ایــن 
صــورت اســت کــه بازیکنــان از طریق یــک برنامــه موبایلــی برای حضــور در ایــن تجربه 
ــتاره  ــک س ــتارباکس ی ــد از اس ــر خری ــس ازآن در ازای ه ــد. پ ــی می کنن ــام آمادگ اع
دریافــت خواهنــد کــرد. عــاوه بــر ایــن، ســه ســطح بــا عنــوان ســطوح وفــاداری بــرای 
ــتارباکس  ــگاه های اس ــه فروش ــتر ب ــه بیش ــه مراجع ــده ک ــر گرفته ش ــتریان در نظ مش
باعــث ارتقــای ایــن ســطح خواهــد شــد. ازجملــه پاداش هــای قابــل دریافــت می توان 
بــه یــک فنجــان قهــوه اضافــی، هدیــه روز تولــد یــا حتــی پیشــنهاداتی اشــاره کــرد که 

مخصــوص مشــتری موردنظــر تــدارک دیده شــده اســت.

نتیجــه: کاربــران ایــن پــروژه گیمیفیکیشــن تــا ســال 2012 بــه 4.5 میلیــون نفــر رســید 
و درآمــد فــروش تــا 3 میلیــارد دالر در ســال افزایــش پیــدا کــرد.

- گیمیفیکیشن مایکروسافت
ــازی  ــه بومی س ــزم ب ــی، مل ــزرگ بین الملل ــرکت ب ــک ش ــوان ی ــافت به عن مایکروس
ــب  ــًا کس ــت. طبیعت ــف اس ــای مختل ــه زبان ه ــا ب ــه آن ه ــود و عرض ــوالت خ محص
اطمینــان از صحــت و دقــت ترجمه هــا چالشــی اســت کــه انجــام آن فقــط از عهــده 
یــک گــروه خــاص برنمی آیــد؛ لــذا ایــن شــرکت دســت بــه دامــان گیمیفیکیشــن شــد 
و بررســی ترجمه هــا را بــرای کارکنــان خــود بــازی وار کــرد. روش کار بســیار ســاده و بــه 
ایــن صــورت بــود کــه بــا اســتفاده از یــک برنامه نویســی ســاده، گزینه هــای مختلفــی 
ــد.  ــاب کن ــت را انتخ ــوارد درس ــا م ــان آن ه ــا از می ــت ت ــرار می گرف ــر ق ــر کارب در براب
ضمنــًا بــا هــدف جلب توجــه کارکنــان، عمــدًا ترجمه هــای ضعیــف هــم بــه پاســخ ها 

اضافــه شــد تــا از تمرکــز آن هــا اطمینــان حاصــل شــود.
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نتیجــه: تقریبــًا 4500 نفــر از کارکنــان مایکروســافت در طــول یــک بــازه زمانــی کوتــاه 
500000 مــورد را بــا توجــه بــه زبــان بومــی خــود بررســی کردنــد. جالــب اینجاســت کــه 
بهــره وری ایــن روش بــه حــدی بــاال بــود و رقابــت شــرکت های محلــی مایکروســافت 
آن قــدر بــاال گرفــت کــه شــعبه ژاپــن یــک روز را صرفــًا بــرای بــازی کــردن ایــن بــازی 

تعطیــل اعــام کــرد و درنهایــت در صــدر جــدول رده بنــدی قــرار گرفــت.

 

 

نکات قابل توجه درباره گیمیفیکیشن
ــه  ــف ب ــرای کســب وکارهای مختل اگرچــه گیمیفیکیشــن فرصت هــای درخشــانی را ب
ارمغــان مــی آورد، امــا در بســیاری از مــوارد بــا شکســت مواجــه می شــود. به هرحــال 
ــوز درک دقیقــی از عاقــه مــا  ــه توجــه داشــت کــه متأســفانه هن ــه ایــن نکت ــد ب بای
نســبت بــه فعالیت هــای خاصــی کــه آن هــا را ســرگرم کننده و جالــب در نظــر 
ــانی  ــات کار آس ــه احساس ــذ آوردن این گون ــه روی کاغ ــدارد و ب ــود ن ــم وج می گیری
ــن  ــتن گیمیفیکیش ــار گذاش ــرای کن ــی ب ــد توجیه ــن نمی توان ــال ای ــت. درعین ح نیس
باشــد، بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد دقــت نظــر داشــته باشــید و به درســتی 

ــد: ــرار دهی ــر را مدنظــر ق ــکات زی ــن راســتا ن ــد. در ای ــزی کنی برنامه ری
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1. زیاده روی نکنید
ــار  ــه ب ــی را ب ــج مطلوب ــن، نتای ــه در گیمیفیکیش ــچ کاری و ازجمل ــاده روی در هی زی
ــد،  ــراط کنی ــاداش بیشــتر اف ــاز و پ ــه امتی ــه، هرچــه در ارائ ــوان نمون نمــی آورد. به عن
آن امتیــازات و پاداش هــا کم اهمیت تــر بــه نظــر خواهنــد رســید. امتیــازات، ســطوح 
کاربــری، نشــان ها و تک تــک دســتاوردها، بایــد بــه نحــوی تنظیــم و ارائــه شــوند کــه 
مایــه افتخــار کاربــر باشــند. مثــاً اگــر اپ ســامتی شــما بــرای هــر 100 متر دویــدن یک 
نشــان بــه کاربــر بدهــد، شــاید بتوانیــد گروهــی از مــردم کــه به طــور وســواس آمیزی 
بــه دنبــال جمــع آوری مدال هــای مجــازی هســتند را جــذب کنیــد، امــا تأثیــر روانــی 
کســب دســتاورد را از بیــن برده ایــد؛ بنابرایــن زیــاده روی نکنیــد و هــر نشــان، ســطح 
و دســتاوردی را به گونــه ای تنظیــم کنیــد کــه کاربــر بتوانــد بــه پیشــرفت خــود افتخــار 
ــد  ــه بتوانی ــد. هنگامی ک ــته باش ــی داش ــت درون ــاس رضای ــت کم احس ــا دس ــد ی کن
تعــادل الزم بــرای ایجــاد چنیــن احساســی را ایجــاد کنیــد، گیمیفیکیشــن را بــه کمــال 

رســانده اید.

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
رها کســب وکا

2. برنامه داشته باشید
طبیعتــًا در گیمیفیکیشــن فعالیت هــای تجــاری نبایــد بی گــدار بــه آب بزنیــد، لــذا بایــد 
به دقــت برنامه ریــزی کنیــد. وضعیــت بــازار را بــه زیــر ذره بیــن ببریــد؛ بــرای شناســایی 
ــد.  ــز کالبدشــکافی کنی ــان را نی و درک مشــتریانتان وقــت بگذاریــد؛ کســب وکار خودت
تــاش کنیــد تــا کســب وکار و مشــتری را بــه هــم پیونــد بزنیــد. زیرکــی مشــتریانتان را 
دســت کم نگیریــد؛ آن هــا از احساســات، خواســته ها و نیازهــای خــود آگاهــی دارنــد 
ــرآورده نکنیــد بســیاری از آن هــا احســاس تعهــدی  و اگــر شــما آن هــا را تأمیــن و ب
بــرای مانــدن در کنارتــان نخواهنــد داشــت. اگــر تصــور می کنیــد کــه مثــاً بــا دادن 
یــک مــدال یــا نشــان مجــازی همــه عضــو صفحــه اینســتاگرام شــما می شــوند، بایــد 
منتظــر یــک غافلگیــری ناخوشــایند باشــید. از طــرف دیگــر اگــر مشــتریان وفــاداری 
داریــد کــه در شــرایط مختلــف در کنارتــان مانده انــد، ایــن افــراد همان هایــی هســتند 
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ــد و  ــی کنی ــد. بررس ــار می کنن ــتند افتخ ــما هس ــتری ش ــه مش ــه اینک ــاالً ب ــه احتم ک
ببینیــد کــه چــه چیــزی عامــل ایجــاد ایــن احســاس غــرور اســت و محیطــی در فرآیند 
گیمیفیکیشــن ایجــاد کنیــد تــا بتــوان آن حــس را تقویــت کــرد و آن را بــه افــرادی کــه 

چنیــن حســی ندارنــد ســرایت داد.

 

 

3. از محوریت کسب وکار در گیمیفیکیشن غافل نشوید
ــید و  ــرده باش ــود ک ــب وکار خ ــای کس ــازی را وارد فرآینده ــود ب ــان خ ــه گم ــاید ب ش
ــد،  ــه آنچــه کــه اجــرا کرده ایــد عاقــه نشــان می دهن تصــور کنیــد کــه مــردم هــم ب
امــا احســاس می کنیــد کــه یــک جــای کار می لنگــد. البتــه کــه شــک شــما بی مــورد 
ــه  ــن نکت ــن درک ای ــا گیمیفیکیش ــه ب ــوع در رابط ــوارترین موض ــه دش ــت؛ چراک نیس
اســت کــه چگونــه بایــد کســب وکار را بــا بــازی در هــم آمیخــت. طراحــی یــک بــازی 
ــادآور  ــر و اعتی ــوارتر از آن جالب ت ــا دش ــت، ام ــواری اس ــادآور کار دش ــب و اعتی جال
کــردن چیــزی بــه کســالت آوری کســب وکار اســت. در ایــن میــان هیــچ بعیــد نیســت 
کــه بــا هــدف افزایــش جذابیــت از هــدف اصلــی کســب وکار خــود بــرای توســل بــه 
ــت  ــر دس ــدف موردنظ ــه ه ــا ب ــت نه تنه ــن حال ــد. در ای ــل بمانی ــن، غاف گیمیفیکیش
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پیــدا نمی کنیــد، بلکــه بــا ارائــه یــک بــازی بی ربــط چهــره خوبــی هــم از کســب وکار 
ــه  ــاز ب ــه نی ــه ب ــن توج ــن ضم ــد گیمیفیکیش ــذا در فرآین ــد. ل ــش نمی گذاری ــه نمای ب

وجــود مکانیــزم هــای بــازی، از اهــداف اصلــی کســب وکار خــود غفلــت نکنیــد.

4. خالقیت به خرج بدهید، اما پیچیدگی ایجاد نکنید
اساســًا خاقیــت در کســب وکار اهمیــت فراوانــی دارد و مخصوصــًا در اینجــا که صحبت 
ــا و اقداماتــی کــه  ــی در برنامه ه ــت، محدودیت ــن و بازی ســازی اس از گیمیفیکیش
ــه مهــم توجــه  ــه ایــن نکت ــد ب ــدارد. درعین حــال بای ــد وجــود ن ــد اجــرا کنی می توانی
ــد  ــازی، نمی توان ــام ب ــردن انج ــر ک ــی و وقت گی ــاد پیچیدگ ــه ایج ــید ک ــته باش داش
ــران  نتیجــه مثبتــی در گیمیفیکیشــن بــه همــراه داشــته باشــد، چراکــه معمــوالً کارب
وقــت زیــادی را بــرای شــرکت در ایــن مــوارد اختصــاص نمی دهنــد؛ بنابرایــن ســعی 
ــازی، اصــل  ــه جذابیــت ب ــه زدن ب ــدون ضرب ــه امــکان دارد ب ــی ک ــا جای ــه ت ــد ک کنی

ســادگی را در قوانیــن و مکانیــزم آن رعایــت کنیــد.

5. در استفاده از پاداش محتاط باشید
توجــه داشــته باشــید کــه پــاداش گیمیفیکیشــن می توانــد هــم درونــی و هــم بیرونــی 
باشــد. انتخــاب تمرکــز گیمیفیکیشــن بــر پاداش هــای بیرونــی )مثــل کوپــن تخفیــف( 
ــد  ــه داری ــتراتژی هایی ک ــان و اس ــه خودت ــی( ب ــت درون ــاس رضای ــی )احس ــا درون ی
وابســته اســت، امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه معمــوالً در بلندمــدت احساســات 
ــد  ــی بتوان ــر پاداش هــای بیرون ــی اگ ــد. حت ــی بیشــتر در خاطــر انســان می مان درون
ــن  ــتفاده از چنی ــه اس ــه البت ــد )ک ــذب کن ــما ج ــمت ش ــه س ــتری را ب ــتریان بیش مش
پاداش هایــی می توانــد جــزو اســتراتژی های شــما باشــد و ایــن ابــدًا ایــرادی نــدارد(، 
درنهایــت پــاداش درونــی اســت کــه در بلندمــدت باعــث ایجــاد حــس رضایتمنــدی و 

وفــاداری نســبت بــه برنــد خواهــد شــد.
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6. کاربرد گیمیفیکیشن را محدود نکنید
ــود  ــدف خ ــتریان ه ــب مش ــروش و ترغی ــش ف ــرای افزای ــرکت ها ب ــب ش ــه اغل البت
بــه ســراغ گیمیفیکیشــن می رونــد، امــا گیمیفیکیشــن می توانــد از جهــات مختلفــی 
ــه  ــور ک ــال، همان ط ــد. به عنوان مث ــک کن ــما کم ــب وکار ش ــرفت کس ــد و پیش ــه رش ب
ــت کار گروهــی از  ــی تقوی ــا حت ــان ی ــرای آمــوزش کارکن ــد ب ــر شــد می توانی ــاً ذک قب
ــف در  ــه حساب شــده ای از پاداش هــای مختل ــد. مجموع گیمیفیکیشــن اســتفاده کنی
کنــار ایجــاد حــس رقابــت می توانــد بــه ترغیــب کارکنــان بــه مشــارکت حداکثــری در 
فعالیــت موردنظــر و همچنیــن ایجــاد یــک فضــای بانشــاط در محیــط کار کمــک کنــد؛ 
بنابرایــن بــا یــک ذهــن بــاز بــه ســراغ برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از گیمیفیکیشــن 

در ابعــاد مختلــف کســب وکار برویــد و محدودیتــی در ایــن زمینــه قائــل نشــوید.

بیشتر بدانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

حرف آخر
گیمیفیکیشــن ایــن پتانســیل را دارد کــه به عنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد در کســب وکار 
ــتریان و  ــران، مش ــن، کارب ــک گیمیفیکیش ــه کم ــرد. ب ــرار بگی ــرداری ق ــورد بهره ب م
کارکنــان خــود را ترغیــب می کنیــد تــا در ازای یــک پــاداش درونــی، بیرونــی یــا هــر 
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ــح و  ــا اســتفاده صحی ــد. ب ــل انجــام بدهن ــال می ــا کم دو، عمــل موردنظــر شــما را ب
حساب شــده از گیمیفیکیشــن و توجــه بــه نــکات بــاال می توانیــد آگاهــی نســبت بــه 
ــردی را  ــه منحصربه ف ــد و تجرب ــا پیشــی بگیری ــد، از رقب ــش بدهی ــد خــود را افزای برن

بــرای مشــتریان خــود رقــم بزنیــد.
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